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 ، ووس خـفٍر ووس هتديَ ووس خؼييَ حنمدٍ ، هلل إمحلد ٕإن -

 ، هل مضل فال هللا هيدٍ من ، ٔأغامميا وسيئات ٔأهفس يا رشور من ابهلل وهؼوذ 

 ، هل ُادي فال يضلل ومن 

 ورسوهل غحدٍ محمدإ ٔأن ؤأشِد هل رشيم ال وحدٍ هللا ٕإال ٕإهل ال ٔأن ؤأشِد 

 ،، تؼد ٔأما مث

 

 : يف حصيح إٔلدب إملفرد إمخخسمالزإل حديثٌا موصواًل يف ابب  -

 

سادسةالمحاضرة ال  
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 إمرشح :✿

 –ُذإ إحلدير ذهٍر إملصيّف يف ابب إمخخّسم ؛ مُيثخت ٔأن إمييب صىل هللا ػليَ وسمل  -

 يفؼل نثرٌي من إمياس .نام  –اكن يضحم نثرًيإ مبلئ فيَ ما  

 ،ٔلن ٔأؿلة حاهل صىل هللا ػليَ وسمل إمخخّسم  :احًًك كط ما رٔأيت إمييب ض كوهل  -

  ما شييٌَ .ٔأحياًًن تصوٍت ػاٍل ، ومكن تصورة وصوت ميس فهيامصىل هللا ػليَ وسمل اكن يضحم ومكن زخت ٔأهَ  

 ٔلن ُياك من إمضحم ما شُيني صاحدَ ، ويُذُة ُيخذَ وسط إمياس . -

ذإ إحلدير فيَ حًكية حلال إمييب صىل هللا ػليَ وسمل ، ؤأهَ اكن يرإكة رتَ يف لك حال . -  ُـ أٔ.            ُو

 

•••••••• 

 

 
 إمرشح :✿

 ن إإلوسان ٕإذإ نرث حضكَ ، مات كلحَ !ُذإ إحلدير يلرر حليلة ، ويه أٔ  -

 إمييب صىل هللا ػليَ وسمل من إذلي حيدث إمياس حديثًا ميضحكوإ مٌَ ذلإ حّذر -

 ، ) هكن يلول إميًكت وما شاهبِا ( 

 ؛ تَ ، فليددؤأ ملؼدٍ من إميار "" من حّدث حديثًا ميضحم إمياس فلال صىل هللا ػليَ وسمل 

 . ُــ أٔ                           ٔلن ؿامة ُذٍ إٔلمور إميت يخحدث هبا يه من إمكذب إمرصحي . 

••••••• 
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 إمرشح :✿

 حصاتَ ؛أٔ ب ٔأخالق ُيا يف ُذإ إحلدير ، ٔأرإد إمييب صىل هللا ػليَ وسمل ٔأن هُيذّ  -

؛ ٔلن ؿامة وكذَ يكون يف إمضحم وإنلؼة ، خرة إ يف إينهيا يحك  نثرًيإ يف إلٓ ٔلن من يضحم نثريً  

 وإملؤمن خبالف ذكل .

 " يُؼرف تصمخَ ٕإذإ إمياس يخلكمون ، حني غّرفٍو كاموإ : إملرأٓن  حاملوذلكل  -

 . ٕإذإ إمياس يضحكون ، وتلةل هومَ ٕإذإ إمياس ًنمئون "حضكَ وتلةل 

 ؛ وكد هنى  إمييب صىل هللا ػليَ وسمل ُيا غن نرثة إمضحم ، وميس غن إمضحم لكَ -

 ؟ فرجع إمييب فلال :ايمحمد ! مل ثلٌط غحادي " كول رب إمؼزة تؼد ذكل يف إحلدير : تدميل 

 ٔأ . ُـ                                                           .توإ " وكار ، وسددوإ ، ٔأثرشوإ  

 

••••••• 
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َريَْرةَ  أَِب  َغنْ روإٍ إمرتمذي ظرف من حدير ظويل ُذإ  - َِ  إّلَلُ  َصىَل  إّلَلِ  َرُسولُ  َخَرجَ :  كَالَ  ، ُُ  ، َوَسملََ  ػَلَْي

ُرجُ  ال َساػَةٍ  يِف    ،"  ؟ جَْكرٍ  أَابَ  ايَ  ِتمَ  َجاءَ  َما: "  فَلَالَ  ، جَْكرٍ  َأتُو فَبَََتٍُ  ، أََحدٌ  ِفهيَا يَلَْلاٍُ  َوال،  ِفهيَا ََيْ

َِ  إّلَلُ  َصىَل  إّلَلِ  َرُسولَ  أَمَْل  َخَرْجُت :  كَالَ   َِ  يِف  َوأَهُْظرُ  َوَسملََ  ػَلَْي َِ  َوإمدَْسِليَ  ، َوْْجِ  ، ػَلَْي

  ، إّلَلِ  َرُسولَ  ايَ  إمُْجوعُ :  كَالَ  ،"  ؟ ُُعَرُ  ايَ  ِتمَ  َجاءَ  َما: "  فَلَالَ ،  ُُعَرُ  َجاءَ  أَنْ  يَلَْحرْ  فمَلَْ  

َِ  إّلَلُ  َصىَل  كَالَ   ،"  َذكِلَ  تَْؼَض  َوَجْدُت  كَدْ  َوأًَنَ : "  َوَسملََ  ػَلَْي

َل  فَاهَْعلَُلوإ 
ّ
 ، َخَدمٌ  هَلُ  يَُكنْ  َومَمْ  ، َوإمَياءِ  إميَْخلِ  َنثرِيَ  َرُجال َواَكنَ ،  إَلهَْصاِريِّ  إمخهَْيَانِ  جْنِ  إمَِْْيثَِ  َأِب  َمْْنِلِ  إ

ُدوٍُ  فمَلَْ   َِ  فَلَامُوإ ، ََيِ َخْؼِذُب  إهَْعلََق :  فَلَامَتِ  ؟ َصاِحُدمِ  َأيْنَ :  الْمَرأَثِ   ، إمَْماءَ  مَيَا شَس ْ

َِ  إّلَلُ  َصىَل  إمييَِبَ  يَلََْتِمُ  َجاءَ  مُثَ  فََوَضَؼَِا ، يَْزَغُُبَا ِتِلْرتَةٍ  إمَِْْيثَِ  َأتُو َجاءَ  أَنْ  يَلَْحثُوإ فمَلَْ  َِ  َوَسملََ  ػَلَْي ي َِ  َويَُفّدِ َِ  ِتبَِتي   ، َوأُّمِ

مْ  إهَْعلََق  مُثَ  َل  هِبِ
ّ
َِ  إ َل  إهَْعلََق  مُثَ  ، ثَِساًظا مَُِمْ  فَخََسطَ َحِديلَذِ

ّ
ةَلٍ  إ َُ  ِتِلٌْوٍ  فََجاءَ  ََنْ  ، فََوَضَؼ
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َِ  إّلَلُ  َصىَل  إمييَِبي  فَلَالَ   َِ  ِمنْ  مَيَا ثَيَلَْيَت  أَفاَل: "  َوَسملََ  ػَلَْي ّنِ  ، إّلَلِ  َرُسولَ  ايَ :  فَلَالَ "  ؟ ُرَظِح
ّ
خَاُروإ أَنْ  أََرْدُت  إ  ، ََتْ

وإ أَوْ   َِ  ِمنْ  ََتَرَيُ تُوإ فَبلََكُوإ ، َوثُْْسٍِِ  ُرَظِح َِ  إّلَلُ  َصىَل  فَلَالَ .  إمَْماءِ  َذكِلَ  ِمنْ  َورَشِ  : َوَسملََ  ػَلَْي

َذإ"   ي َُ ي إميَِؼيِ  ِمنِ  ِتَيِدٍِ  هَْفِس  َوإذَلِ َُ  جُْسبَمُونَ  إذَلِ  " . اَبِردٌ  َوَماءٌ  ، َظّيِةٌ  َوُرَظةٌ  ، اَبِردٌ  ِظل  !  إمِْليَاَمةِ  يَْومَ  َغْي

َِ  إّلَلُ  َصىَل  إمييَِبي  فَلَالَ .  َظَؼاًما مَُِمْ  ِمَيْصيَعَ  إمَِْْيثَِ  أَتُو فَاهَْعلََق     ،"  َدرٍّ  َذإَت  ثَْذََبَنَ  ال: "  َوَسملََ  ػَلَْي

َِ  إّلَلُ  َصىَل  فَلَالَ  ، فَبلََكُوإ هِبَا فَبَََتهُْ  ، َجْدايً  أَوْ  َغيَاكًا مَُِمْ  فََذتَحَ  لْ : "  َوَسملََ  ػَلَْي  ، ال:  كَالَ  ،"  ؟ َخاِدمٌ  كَلَ  َُ

َذإ: "  كَالَ  
ّ
يْبٌ ،  أَََتًنَ  فَا َِ  إّلَلُ  َصىَل  إمييَِبي  فَبُِتَ " .  فَبِثِيَا،  س َ  ، ََثِمرٌ  َمَؼَُِما مَيَْس  ِجَرأَِسنْيِ  َوَسملََ  ػَلَْي

َِ  إّلَلُ  َصىَل  إمييَِبي  فَلَالَ  ، إمَِْْيثَِ  أَتُو فَبَََتٍُ    . ِل  إْخرَتْ  ، إّلَلِ  َرُسولَ  ايَ :  فَلَالَ "  ِمْْنَُما إْخرَتْ : "  َوَسملََ  ػَلَْي

َِ  إّلَلُ  َصىَل  إمييَِبي  فَلَالَ   نَ : "  َوَسملََ  ػَلَْي
ّ
َذإ ُخذْ  ، ُمْؤثََمنٌ  إمُْمْسدََيارَ  إ ّنِ ،  َُ

ّ
َُ  فَا  ، يَُصّلِ  َرَأيُْخ

خَْوِص   َِ  َوإس ْ َل  إمَِْْيثَِ  أَتُو فَاهَْعلََق " .  َمْؼُروفًا ِت
ّ
َِ  إ ا ، إْمَرأَثِ َُ َِ  إّلَلُ  َصىَل  إّلَلِ  َرُسولِ  ِتَلْولِ  فَبَْخََبَ  ، َوَسملََ  ػَلَْي

َُ  فَلَامَتِ   ٍ  أَهَْت  َما:  إْمَرأَثُ َِ  كَالَ  ، َما َحَق  ِتَحاِمؽ َِ  إّلَلُ  َصىَل  إمييَِبي  ِفي ال َوَسملََ  ػَلَْي
ّ
َُ  ِتبَنْ  إ   ، َغخِيقٌ  فَُِوَ :  كَالَ  ، ثَْؼخِلَ

َِ  إّلَلُ  َصىَل  فَلَالَ  نَ : "  َوَسملََ  ػَلَْي
ّ
ال َخِليفَةً  َوال هَِخيًّا يَْحَؼرْ  مَمْ  إّلَلَ  إ

ّ
 : ِتَعاهَخَانِ  َوهَلُ  إ

وءِ  ِتَعاهَةَ  يُوَق  َوَمنْ  ، َخدَاال ثَبِمُوٍُ  ال َوِتَعاهَةٌ  ، إمُْمْيكَرِ  َغنِ  َوحَْْنَاٍُ  اِبمَْمْؼُروِف  ثَبُِمُرٍُ  ِتَعاهَةٌ    " . ُوِقَ  فََلدْ  إمسي

 

 إمرشح :✿

 ٔأموره ، تبحٔصاتَ وإمسؤإل غن هللا ػليَ وسملصىل  – إُامتم إمييبُذإ إحلدير فيَ  -

كذإ اكن يفؼل إٔلهخياءإملائد إمياحج ُو إذلي يخفلد ٔأحوإل رغيخَ ، و   -  ، ُو

 :فِذإ سلامين ػليَ إمسالم ، إذلي كال رب إمؼزة غيَ  

دَ  َأَرى اَل  ِلَ  َما فَلَالَ  إمَعرْيَ  َوثََفلَدَ "   ُُ  . "  إمْـَائِِحنيَ  ِمنَ  اَكنَ  أَمْ  إمُِْْد

 .فلد ٔأحوإل إمرغية لك يوم خمفؼىن ذكل ٔأهَ اكن ي  -

 الة إمفجر ، إهفذل تظٍِر وهظر يف وجٍو إملوم ،وإمييب صىل هللا ػليَ وسمل اكن ٕإذإ إهفذل من ص

 . ٕإخلٔأو مؼهل ومؼهل ...  ، مؼهل مريًضا مؼل غيدٍ ما شُيـهل ٔأو ، فٕاذإ رٔأى ؿائًحا سبٔل غيَ 
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َِ  إّلَلُ  َصىَل  إمييَِبَ  َأنّ  ، َماكِلٍ  ْجنِ  َأوَِس  َغنْ و  -  :  فَلَالَ ،  كَيٍْس  جْنَ  ََثِتَت  إفْذََلدَ ،  َوَسملََ  ػَلَْي

َُ  ِل  يَْؼملَُ  َمنْ "  َُةَ .  إّلَلِ  َرُسولَ  ايَ  أًَنَ :  َرُجلٌ  كَالَ  ؟ ِػلَْم َِ  فََذ مَْي
ّ
هِلِ  يِف  فََوَجَدٍُ  إ َُ  ُمٌَكًِّسا َجاِمًسا َمْْنِ  ،  َرأَِس

َِ  إّلَلُ  َصىَل  إّلَلِ  َرُسولِ  َصْوِت  فَْوَق  َصْوِت  أَْرفَعُ  ُنْيُت  ، ُسوءٌ :  كَالَ  ؟ َشبِهُمَ  َما:  فَلَالَ   ، َوَسملََ  ػَلَْي

هُلُ  َحِدطَ  فََلدْ   وَ  ، َُعَ ُُ لِ  يِف  َو ُْ َِ  فَاْرِجعْ :  كَالَ " .  إميَارِ  أَ مَْي
ّ
َُ  إ  ،  فَبَْػِلْم

َِ  َوإّلَلِ  فََرَجعَ :  َأوٍَس  جْنُ  ُموَس  كَالَ  مَْي
ّ
 . َغِظميَةٍ  ِتِخَياَرةٍ  إْلَِخرَيةِ  إمَْمَرةِ  يِف  إ

ْة :  فَلَالَ   َُ هَمَ  هَلُ  فَُللْ  إْذ
ّ
لِ  ِمنْ  مَْسَت  إ ُْ لِ  ِمنْ  َومَِكٌَمَ  ، إميَارِ  َأ ُْ  . " إمَْجيَةِ  َأ

 

ذإ جليحية  - َِ  هللاُ  َصىَل  هللاِ  ولُ َرسُ  َخَرجَ  حيامن ،ُو  :ٔأتو جرزة إٔلسلمي  كَالَ  ، هَلُ  ؾَْزَوةٍ  يِف  َوَسملََ  ػَلَْي

َِ  هللاُ  أَفَاءَ  فَلََما  َِ  كَالَ  ػَلَْي اِت لْ : ِلَحْصَ  . فاَُلًنً  َوهَْفِلدُ  فاَُلًنً  هَْفِلدُ :  كَامُوإ ؟ أََحدٍ  ِمنْ  ثَْفِلُدونَ  َُ

لْ  إهُْظُروإ:  كَالَ    .  ُجلَْيِحيدًا أَفِْلدُ  مَِكّنِ :  كَالَ .  اَل :  كَامُوإ ؟ أََحدٍ  ِمنْ  ثَْفِلُدونَ  َُ

َل  فََوَجُدوٍُ  فََعلَُحوٍُ :  كَالَ .  إمَْلْذىَل  يِف  فَاْظلُُحوٍُ :  كَالَ 
ّ
ْحَؼةٍ  َجٌِْة  إ  .  كَذَلُوٍُ  مُثَ  كَذَلَُِمْ  كَدْ  س َ

ا!  هللاِ  َرُسولَ  ايَ :  فَلَامُوإ وَ  َُ َل  َذإ ُُ
ّ
ْحَؼةٍ  َجٌِْة  إ  .  كَذَلُوٍُ  مُثَ  كَذَلَُِمْ  كَدْ  س َ

َِ  هللاُ  َصىَل  إمييَِبي  فَبَََتٍُ  َِ  فَلَامَ  َوَسملََ  ػَلَْي ْحَؼةً  كَذَلَ :  فَلَالَ  ػَلَْي َذإ ، َوكَذَلُوٍُ  س َ َُ  َوأًَنَ  ِمّنِ  َُ َذإ ، ِمٌْ َُ  َوأًَنَ  ِمّنِ  َُ .  ِمٌْ

  . زاََلَثً  أَوْ  َمَرثنَْيِ 

َُ  مُثَ  َِ  هللاُ  َصىَل  هللاِ  َرُسولُ  َوَضَؼ َِ  ػىََل  َوَسملََ  ػَلَْي الَ  ََسِيرٌ  هَلُ  َما هَلُ  َوُحِفرَ  َساِػَديْ
ّ
  هللاِ  َرُسولِ  َساِػَدإ إ

َِ  هللاُ  َصىَل  َُ  مُثَ  ، َوَسملََ  ػَلَْي ََُ  يُْذنَرْ  َومَمْ  ، كََْبٍِِ  يِف  َوَضَؼ  . " ؾََسهَلُ  أَه

 

ذإ سؼد جن إمرتيع يوم ٔأحد ، -   إمرتيع جن سؼد أٔظلة أٔحد يوم  إمييب تؼثن: " َثتت جن زيد يلول ُو

 ."جتدك؟ هيف:  هللا رسول كل يلول: هل وكل إمسالم، من فبٔكرأٍٔ رٔأيخَ ٕإن: " ل فلال

و فبٔصحخَ إملذىل تني فعفت:  َثتت جن زيد يلول   فبٔخَبثَ رضتة س حؼون وتَ رمق، أٓخر يف ُو

  إجلية، رحي أٔجد هللا رسول اي: هل كل وػليم، إمسالم هللا رسول ػىل:  فلال

 . هفسَ وفاضت:  كال ،"يعرف شفر وفينك هللا رسول ٕإل خلص ٕإن هللا غيد منك ػذر ال : "إٔلهصار ملويم وكل

 وؿري ذكل إمكثري إمكثري من إٔلحادير وإملصص إميت ثحني حسن ثفلد إمييب ٔلحصاتَ وإمسؤإل غن ٔأحوإهلم . -
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 : ٔأي ٔأمني فامي شُسبٔل غيَ من إٔلمور . ٕإن إملسديار مؤمتن -

 هللا ػليَ وسمل .صىل  –: فيَ ثوكري نلييب  إخرت ل -

 ٔلب إمِيث " خذ ُذإ " ؟: مَل كال إمييب  خذ ُذإ -

 إمييب رأٍٓ يصل ، فؼمل ٔأن فيَ خرًيإ .ٔلن 

 فيَ وصية تبُٔل إمصالة وثلدميِم ػىل ؿريه . وتؼض إمؼلامء كال :* 

  . إمصالة فٕاهنا حْنى  غن إمفحياء وإمليكر س اميأَٓثر إمصالة ، الوشس خدل تَ ػىل خريية إمرجل مبا يظِر ػليَ من  -

 : " إمييب ٕإال ٔأن ثؼخلَ كال فيَ" ما ٔأهت تحامؽ ما  كول إمرٔأة ٔأب إمِيث :  -

 !! ٕإخل. .. ثلل : التد ٔأن ثبٔت تَ خلدمذيا ذاكء ورجاحة غلل مْنا ، فملُذإ 

 َ .، فبٔغخلَ حيامن رٔأت ٔأن إمييب إخذاٍر وزاّكٍ ؛ ٔلهَ يصل ، كامت مزوْجا : ٔأغخِلَ ! تل 

 * إس خًدط إمؼلامء من ُذإ إحلدير :

 إمحعاهة إميت ثُؼني ػىل ظاػة هللا . اذإَتوجوب  -

 : " كوهل صىل هللا ػليَ وسمل " ٕإن هللا مل يحؼر هخيًا وال خليفة ٕإال وهل تعاهخانمن وذكل 

 تعاهة ثبٔمر ابملؼروف وحْناٍ غن إمليكر . -1

َا ايَ " ، كال ثؼال  وتعاهة ال ثبٔمٍو خدااًل  -2 ينَ  أهَيي ن ِتَعاهَةً  ثَخَِخُذوإ اَل  إأَٓمٌُو  إذَلِ   َخدَااًل  يَبِمُوىنَُكْ  اَل  ُدوِىنُكْ  ّمِ

وإ ـَْضاءُ  تََدِت  كَدْ  َغيِّتيْ  َما َودي ِِمْ  ِمنْ  إمَْح ُِ ِفي َوَما أَفَْوإ ن إْلآَيِت  منَُكُ  تَيٌََا كَدْ  َأْنََبُ  ُصُدوُرهُْ  َُتْ
ّ
 .  " ثَْؼِللُونَ  ُنيُّتْ  إ

 ال يلرصون يف ٕإفسادمك وٕإفساد إحلامك ٔأو إموإل .يؼن 

 اكهت من إمحعاهة إمصاحلة وفيَ ثوضيح من إمييب صىل هللا ػليَ وسمل ٔأن ُذٍ إملرٔأة   -

 إميت دمت زوْجا ػىل ٔأن يُؼخق ُذإ إمؼحد .

 ٍ يف ٔأحوإهل .ورايه صاحة َّسٍ ، ودإخةل ٔأمٍر إذلي شي * تعاهة إمرجل :

  خرة .إمسوء يف إينهيا ، وإمؼذإب يف إلٓ ٔأي وق إمرش لكَ ، وكاية من  : " " ومن يوق إمسوء فلد ُوقكوهل  -

   . ُـٔأ                                                                                                             

•••••••• 

 


